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Для якісного і ефективного керування процесом споживання, створення 

будь-якого товару загалом та одягу зокрема, орієнтованого, в першу чергу, на 

інтереси споживача необхідно дослідити сам процес споживання, який є 

складним та характеризується впливом на нього багатьох чинників. 

З цією метою актуальним є соціологічне опитування реальних споживачів 

товарів України. При опитуванні важливо мінімізувати вплив дослідника та 

опитуваного. Зазвичай, дослідник втручається у поведінку респондента, що, 

звичайно, не може не позначитися на результатах дослідження [1]. Саме тому 

Інтернет-опитування забезпечують менше спотворення інформації, одержаної 

методом опитування, внаслідок відображення реальності тільки в тому 

аспекті, в якому вона існує у свідомості опитуваного. Крім того, за даними 

ООН під час пандемії COVID-19, що спричинила введення карантину у 

багатьох країнах планети, Інтернет-трафік у світі зріс утричі, що говорить про 

онлайн-активність населення [2]. 

Серед найбільш поширених різновидів методу Інтернет-опитування 

вибрано сервіс Google Forms, який створено у формі відповідей на запитання 

для отримання зворотного зв'язку [3]. Автором сформовано анкету з 20-ти 

запитань, завантажену в Google Forms. Шляхами поширення анкети були 

посилання у групах користувачів соціальних мереж та Viber. Для зменшення 

незручності респондента та мінімізації спотворення інформації анкетування 

було анонімним. 

За результатами опитування серед 52 респондентів 98,1 % купують будь-

які товари в Інтернет-магазинах, серед них 46,2 % осіб віддають перевагу 

тільки українським, 1,9 % – тільки іноземним, а 50 % – обом. 

За останні два роки найчастіше опитувані замовляли одяг для дітей 

(46,2 %), для дорослих (53,8 %), взуття для дітей (19,2 %), а також взуття для 

дорослих (34,6 %). Іншими найбільш поширеними товарами серед Інтернет-

замовлень є смартфони, гаджети та аксесуари до них – 30,8 %, домашній 

текстиль (подушки, постільна білизна, покривала тощо) – 28,8 %, дрібна 

кухонна техніка чи приладдя (чайники, блендери, фільтри для води тощо) – 

26,9 %, іграшки для дітей чи книги – 15,4 %, комп’ютерна техніка (ноутбуки, 

монітори, принтери тощо) і замовлення готової їжі мають по 13,5 %. 

У той же час, товарами-«аутсайдерами» при купівлі через Інтернет-

мережу серед респондентів обрано готову їжу (48,1 %), кліматичну техніку 

(кондиціонери, обігрівачі, осушувачі, вентилятори тощо) (44,2 %), меблі 

(42,3 %), велику кухонну техніку (витяжки, посудомийки, духовки тощо) 

(38,5 %), а також напої (36,5 %). 

Результати опитування показали також, що 36,5 % споживачів купують 

товари тільки в українських магазинах чи торгових точках, а 63,5 % 
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респондентів користуються послугами як українських, так іноземних 

магазинів. 

За останні два роки найбільшим попитом у магазинах користувались одяг 

для дітей (51,9 %), для дорослих (75 %), взуття для дітей (48,1 %), а також 

взуття для дорослих (63,5 %). Іншими найбільш поширеним товарами, 

придбаними у магазинах чи торгових точках, є продукти – 73,1 %, напої – 

55,8 %, домашній текстиль та смартфони – по 48,1 %, посуд – 46,2 %, дрібна 

кухонна техніка та замовлення готової їжі мають по 32,7 %, іграшки для дітей 

чи книги – 34,6 %, комп’ютерна техніка – 25 %. 

Найрідше останнім часом респонденти купували у магазинах чи торгових 

точках меблі та телевізори (по 42,3 %), дрібний транспорт (самокати, дитячі 

автомобілі, велосипеди, гіроборди тощо) (38,5 %), а також велику кухонну та 

кліматичну техніку (по 36,5 %). 

Таким чином, аналізи опитування показують споживчий попит українців 

на ті чи інші товари, придбані через мережу Інтернет чи у магазинах і торгових 

точках. Як і очікувалось, значну частку усіх покупок українців складають одяг 

для дітей та дорослих (відповідно 46,2 та 75 %) та взуття (19,2; 63,5 %), при 

цьому частка дитячого одягу та взуття є значно нижчою. Саме тому, для 

швейних підприємств важливим є визначення сегменту менш якісних та 

популярних швейних виробів, асортимент яких потрібно розширювати і 

розвивати шляхом формування та поглиблення попиту на них. Зазначене 

ґрунтується на інформуванні потенційного споживача про існування певного 

асортименту одягу та потреби, які задовольняються цим одягом. При цьому 

основну увагу слід зосереджувати на конкурентоспроможності одягу, тобто на 

співвідношенні його ціни та якості задоволення потреб споживача. 

Проведені опитування також вказують на напрями для подальшого 

вивчення та аналізу мало охоплених сегментів на ринку України з метою 

формування нової товарної політики. 
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